Rododendrų žiedai – Raimondo Paulo ir Radijo Big
Bendo koncertas Jūrmaloje
Programa:
12val išvykimas iš Šiaulių – aikštelė Gegužių g. prie pc “Akropolis”, 12:15val stotelė prie
Katedros, 12:35val Dargiai.
Važiuojame į Babites rododendrų centrą*. Čia jau daugiau nei tris dešimtmečius rododenrai ne
tik sodinami, bet ir tiriami moksliškai, išvedamos naujos veislės. Babitės rododendrynas yra Latvijos
Universiteto botanikos sodo filialas. Kolekcijos įkūrėjas ir vadovas –prof. Richardas Kondratovičius.
Tai vienintelis toks specializuotas rododendrų centras Baltijos šalyse. Laisvas laikas
pasivaikščiojimui, pasigrožėjimui žydinčiais rododendrais.
Įkvepę nepaprasto rododendrų aromato keliaujame į Latvijos vasaros sostinę – Jūrmalą. Jūrmala
neretai vadinama svarbiausiu Latvijos kurortu. Net keli iš kurorto paplūdimių yra pelnę
Mėlynosios vėliavos statusą, kuris pažymi paplūdimio kokybę ir tai, jog šis paplūdimys atitinka
tarptautinius standartus.
Laisvas laikas prie jūros arba gido lydimi pasivaikštome po Jūrmalą. Jomas gatvė – pagrindinė
miesto pėsčiųjų gatvė, kurioje ne tik gausu istorinio paveldo statinių, bet ir kavinių, restoranų su
vasaros terasomis, kuriose aidi gyva muzika, todėl malonu tiesiog jaukiai pasedėti, pavalgyti
besiklausant muzikos. Jomas gatvėje, buvusiame “Horno” viešbutyje jaunystės laikais grojo garsus
latvių muzikantas ir kompozitorius Raimondas Paulas, kurį mes vėliau išvysime ir išgirsime koncerto
metu.
Jūrmaloje galėsite įsiamžinti prie dviejų populiarių skulptūrų: besisukančio varinio gaublio,
simbolizuojančio ilgą gyvenimą ar prie varinio vėžlio skulptūros, simbolizuojančios taiką,
ramybę ir ilgą gyvenimą.
20val Jūrmalos “Dzintari” koncertų salėje, vasaros sezono atidarymo proga Jūsų laukia
įspūdingas koncertas su Raimondu Paulu ir Radijo Big Bendu. Po koncerto keliaujame namo.
Kelionės kaina – 17 Eur
Bilietas į koncertą – 20Eur
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė komfortabiliu autobusu
*Kelionės vadovas, ekskursinė programa

*Kelionės organizavimas
Papildomos išlaidos kelionėje:
* Bilietas į koncertą – 20Eur
* Babites rododendrų centras. Bilietas 3-2 Eur
Pastaba. Jeigu rododendrai bus nužydėję – kelionės programa keisis.

Pastaba. Rezervuojant kelionę būtinas išankstinis mokėjimas 20Eur/asm!
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